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  عالقة بعض القياسات الجسمية
  ببعض الصفات البدنية

  األستاذ المساعد الدكتور                                       االستاذ المساعد الدكتور
  عباس علي عذاب                                              عكله سليمان علي  
  

  التعريف بالبحث
  :المقدمة ومشكلة البحث 

ل القياسات الجسمية في الوقت الحاضر مكاناً بارزاً في المجاالت العلمية حيث تحت
المختلفة، وان هذه القياسات تمدنا بمفاهيم أسس معينة تتيح الفرصة لدراسة العالقة بـين  
شكل الجسم واألداء البدني الذي يقوم به، فالقياسات الجسمية هي مـن المتطلبـات التـي    

حالة تساوي جميع (( عالي من اللياقة البدنية حيث انه في توصل الرياضي إلى المستوى ال
   )٨٤: ١())العوامل األخرى فأن الفرد الالئق تشريحياً يتفوق على الفرد غير الالئق تشريحياً

وبعبارة أخرى إن الرياضي الذي ال يمتلك القياسات الجسمية المناسبة سوف يتعرض إلى 
فترة تدرجه في المسـتويات الرياضـية العاليـة    مشاكل عديدة أثناء أداءه المهاري خالل 

وبالتالي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والوقت يفوق ما يبذله زميله الذي يمتاز بقياسات 
جسمية تؤهله ألداء المهارات المكلف بها بنفس الوقت ويؤكد كثير من الباحثين على وجود 

  .  )١٦: ٢(عالقة مؤكدة بين شكل الجسم واللياقة البدنية
  

  :هدف البحث ٢.١
  .التعرف على العالقة بين بعض القياسات الجسمية وبعض الصفات البدنية العامة  

                                     
، عالقة بعض االبعاد القطریة والمحیطیة للجس م بمس توى االداء عل ى عارض ة الت وازنتھاني حسن ومحمود شحاتھ،  ١

  . ١٩٨٠كلیة التربیة الریاضیة، جامعة حلوان، 
  .١٩٨٢، دار الفكر العربي، مصر، بیولوجیا الریاضةابو العال عبد الفتاح،  ٢
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  :فرض البحث ٣.١
هنالك عالقة ارتباط معنوية بين بعض القياسات الجسمية وبعض الصفات البدنيـة    
  .العامة
  :مجاالت البحث ٤.١

  :المجال البشري ١.٤.١  
جامعة ديالى للعـام الدراسـي   / لية التربية الرياضية الطلبة المتقدمين لقبول في ك  
٢٠٠٥-٢٠٠٤ .  
  :المجال المكاني ٢.٤.١
أجريت القياسات الجسمية في مختبر الفسلجة الرياضية  في كلية التربية الرياضية   

  .جامعة ديالى، بينما أجريت االختبارات البدنية في قاعة ومالعب الكلية/ 
  :المجال الزماني ٣.٤.١
  .٢٦/٨/٢٠٠٤لغاية  ١٥/٨/٢٠٠٤االختبارات للفترة من  أجريت  

  
  الدراسات النظرية

  :القياسات الجسمية        
تقدير األشياء والمستويات تقديراً كمياً وفق إطار معـين مـن   (( القياس هو    

تحديد درجة أو كمية أو نوع الخصائص (( ويعرفه سالمة ) ٣٧: ١))(المقاييس المدرجة 
ورغم أن كل شيء موجود يمكن قياسه، ولكن تبقى الدقة ) ٢:٢٠))(ما الموجودة في شيء 

كل مـا  (( مختلفة من حالة ألخرى وقد أوضح ذلك العالم ثورندايك في فلسفته المشهورة 
وعن طريق معرفة الشيء الذي نريـد  ) ٣٧: ٣))(يوجد بمقدار وكل مقدار يمكن   قياسه 

                                     
  .١٩٧٩، دار الفكر العربي، القاھرة، ٢، ط١، جالتقویم والقیاس في التربیة الریاضیةبحي حسنین، محمد ص ١
  .١٩٨٠، دار المعارف، القاھرة، االختبارات والقیاس في التربیة الریاضیةإبراھیم سالمھ،  ٢
  .١٩٧٩القاھرة، ، دار الفكر العربي، ٢، ط٢، جالتقویم والقیاس في التربیة الریاضیةمحمد صبحي حسنین،  ٣
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إلى طريقة القياس والوحدة المسـتخدمة،   قياسه نحدد المقياس الذي سوف نستخدمه اضافة
فهناك مثالً الطول والوزن الذي يمكن قياسهما مباشرةً باألدوات المعروفة وهناك بعـض  
الصفات أو السمات التي ال يمكن قياسها بصورة مباشرة مثل الصدق أو الـذكاء وعلـى   

  .العموم فأن القياس المباشر اسهل من القياس غير المباشر
دراسة مقاييس جسم اإلنسان وهذا يشمل (( ات الجسمية فإنها تعرف بـ أما القياس  

: ١))(قياسات الطول والوزن والحجم والمحيط للجسم ككل وألجـزاء الجسـم المختلفـة    
الـذي   –االنثروبولوجيا  –والقياسات الجسمية هي فرع من علم األجناس البشرية ) ٢٣٦

الذي يعنى بدراسة القياسات الخارجية  وهو العلم) ٤٣: ٢(يبحث في قياس الجسم البشري
 ١٨٦٠عام ) كتلي ( الداخلية لجسم اإلنسان، وسجل التأريخ الفضل األول للعالم السويدي 

عند قيامه بتجميع المعلومات عن قياسات جسم اإلنسان ومقارنة أجزاء الجسم من منـاطق  
ن للقـوة العضـلية   ينادون بأ) سارجنت ( متفرقة من العالم، تلى ذلك ظهور علماء مثل 

أهمية كبرى لممارسة المجهود البدني الشاق مع االعتماد على قياس حجم الجسم لإلنسان 
إذ يختلف جسم اإلنسان من شخص إلى أخر من حيـث القياسـات   ) ٥: ٣(وتناسق أجزائه

كمـا إن  ) ٤:٣٠٩(الجسمية وارتباطها بالنواحي البدنية فضالً عـن النـواحي المهاريـة   
ية ترتبط بالعديد من القدرات الحركية والتفوق في األنشطة المختلفة، فقـد  المقاييس الجسم

  ).٣١: ٥(أثبتت بعض البحوث ان هنالك عالقة طردية بين قوة القبضة والطول والوزن
  

ويتفق الباحثان مع الرأي القائل إن الممارسة المنتظمة ألي نـوع مـن األنشـطة      
الجسمية الخاصة بذلك النشاط، ال بل تعد  لفترات طويلة تكسب ممارسيها بعض القياسات

                                     
  .١٩٨٣، دار الفكر العربي، القاھرة، األسس العلمیة لتدریب السباحةأسامة كامل وعلي محمد زكي،  ١
  ، مصدر سبق ذكرهبیولوجیا الریاضةأبو العال احمد عبد الفتاح،  ٢
  .١٩٨٤، دار المعارف، مصر، ٣، طالقیاس في المجال الریاضياحمد محمد خاطر وعلي فھمي البیك،  ٣
  .، مصدر سبق ذكرهاالسس العلمیة لتدریب السباحةاسامة كامل وعلي محمد زكي،  ٤
، رس الة ماجس تیر غی ر عالقة بعض القیاسات الجسمیة ببعض عناص ر اللیاق ة البدنی ة بك رة الی دثیالم یونس عالوي،  ٥

  .١٩٩٠منشورة، جامعة الموصل 
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ويرى الباحثان إن هذا التغير فـي  ). ١٩٣: ١(األساس في الوصول إلى المستويات العالية
بعض القياسات الجسمية يعود إلى طبيعة المجاميع العضلية األكثر اسـتخداماً فـي ذلـك    

ثافة التحميـل ممـا   النشاط إذ تبدأ األلياف العضلية بالتضخم والنمو حسب حجم وشدة وك
  .يؤثر في محيطات وأعراض الجسم

ويتفق اغلب الباحثون على إن التدريب الرياضي ذو تأثير جيد على النمو الطولي   
والعرضي للجسم وأجزاءه فرياضة السباحة مثالً تعمل على تطوير حجم الرئتين وسـعة  

  ).٢:٣٣(القفص الصدري، والقفز بالعصى يؤثر على عضالت الذراعين
كما يؤدي التدريب الرياضي إلى حدوث تغيرات تتعلق بنسـب الـدهون ووزن   و  

إلى جانب التأثيرات المختلفـة  ) البيضاء والحمراء(الجسم وقطر ووزن األلياف العضلية 
  ).٢٨: ٣(على النواحي المتعلقة بالنمو والتطور

جاالت على ضوء ما تقدم يرى الباحثان ان القياسات الجسمية قاعدة أساسية في الم  
والحقول كافة ويمكن استخدامها للمقارنة في الفروق الفردية واالستفادة منها فـي توجيـه   
الالعبين أو الممارسين لنوع الفعالية الرياضية المناسبة، على أساس أن المعلومات التـي  
تزودها يمكن تحليلها إحصائياً للحصول على اوجه التشابه واالختالف وتوزيـع األفـراد   

الصفات البدنية ضمن المجموعة األولى أو الثانية أو هذه الفعالية أو تلك على على أساس 
  .أساس ثابت لتصنيف المجموعات

  
  
  
  

                                     
، المؤتمر العلمي جسمیة والنمط الممیز لسباحي المسافاتدراسة لتحدید بعض المواصفات المحمود عبد الفتاح عنان،  ١

  .١٩٨٣لبحوث ودراسات التربیة الریاضیة، جامعة حلوان، 
  .١٩٧٩، مطبعة عالء، بغداد، التدریب الریاضي بین النظریة والتطبیققاسم المندالوي، واحمد سعید،  ٢
  . تیالم یونس عالوي ، مصدر سبق ذكره .  ٣
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  إجراءات البحث
  :المنهج المستخدم ١.٣   

استخدم الباحثان المنهج الوصفي بطريقة المسح لمالئمته لهذه الدراسة حيث يعـد    
لبحث العلمي وتعقد الطريقة المسـحية علـى   المنهج الوصفي أحد المناهج األساسية في ا

تجميع البيانات والحقائق الجارية عن موقف معين وذلك من عدد كبير نسبياً من الحـاالت  
  ).١:٢٧٩(في وقت معين أيضاً

  
  :عينة البحث ٢.٣   

طالب من الطلبة المتقدمين لقبـول فـي كليـة    ) ٣٠٠(اشتمل مجتمع البحث على   
سنة وبانحراف معياري قـدره  ١٩.٦٥حيث بلغ متوسط اعمارهم . جامعة ديالى / التربية 

سم وبـانحراف معيـاري قـدره    ) ١٧٠.٣١(سنة في حيث بلغ متوسط اطوالهم ) ١.٤٨(
  كغــم وبــانحراف معيــاري ) ٦٦.٦٤(ســم بينمــا بلــغ متوســط اوزانهــم ) ٤.٤٥(

  .سم ) ٤.١٩(قدره 
  : ادوات البحث ٣.٣  

  : استخدم الباحثان ما يأتي   
  لقياسات الجسميةا ١.٣.٣
وزن الجسم، الطول الكلي، طول الجذع مع الرأس، طول الذراع، طول الطرف      (   

  ).السفلي، محيط الكتفين، محيط الصدر، عرض الكتفين، عرض الصدر
  ∗االختبارات البدنية ٢.٣.٣  

  .لقياس السرعة االنتقالية من الوضع الطائر/ متر ٣٠ركض  -

                                     
  .١٩٧٨، وكالة المطبوعات، الكویت، ٤، طحث العلمي ومناھجھأصول الباحمد بدر،  ١
  .خبراء في مجال االختصاص) ٥(جرى ترشیح االختبارات من قبل  ∗
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  .ياس القوة المميزة بالسرعةلق/ القفز العريض من الثبات  -
ابعـاد  ( لقيـاس الرشـاقة   ) /  8 (الركض المتعرج على شكل رقـم   -

  ).م ٣× م ٤٨٠المستطيل 
لقياس مرونة العمود الفقري والعضالت المادة / ثني الجذع من الوقوف  -

  .للفخذين
  ∗∗.لقياس المطاولة العامة للجهاز الدوري التنفسي/ م ١٠٠٠ركض  -

  حصائيةالمعالجات اال ٤.٣   
  .الوسط الحسابي ١.٤.٣  
  .االنحراف المعياري ٢.٤.٣  
  )١(معامل االرتباط البسيط البيرسون ٣.٤.٣  

  عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية وعناصـر   ١.٤   

  اللياقة البدنية 
  
  
  
  
  

                                     
طالب تم استبعادھم ) ١٠(قام الباحثان بالتأكد من الصدق والثبات والموضوعیة لألختبارات البدنیة على عینة قوامھا  ∗∗

  .من عینة البحث
  . ٢٠٠٠، دار الیازورد للنشر والتوزیع، عمان،١، طالطرق اإلحصائیةح، محمد صبحي أبو صال ١
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  ) ١( الجدول رقم 
  حسابية واالنحرافات المعيارية لبعض عناصر اللياقة البدنيةيوضح األوساط ال

  ع -  +  س  االختبار  ت

  ٠.١٩  ٣.٦٨  ثانية/ متر  ٣٠ركض   ١
  ١٦.٢٧  ١٨١.٤٥  سم/ القفز العريض من الثبات   ٢
  ١.٨٦  ٢٥.٠١  ثانية/م ٣× م ٤.٨٠الركض المتعرج   ٣
  ٤.٤  ١١.٢٨  سم/ ثني الجذع من الوقوف   ٤
  ٠.٢١  ٣.٥٨  قةدقي/ متر  ١٠٠٠ركض   ٥

  
  ) ٢( الجدول رقم 

  يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات الجسمية لدى عينة البحث
  

  
  ت

  
  القياس

  
  س

  
  ع+ 

  ٤.٩٤  ٦٦.٣١  )كغم ( وزن الجسم   ١
  ٦.٧٤  ١٧٠.٠٩  )سم ( الطول الكلي   ٢
  ٣.٨٦  ٩١.١٢  )سم ( طول الجذع مع الرأس   ٣
  ٣.٠٩  ٧٥.٦٨  )سم ( طول الذراع   ٤
  ٦.٥٢  ٩٩.١٦  )سم ( طول الطرف السفلي   ٥
  ٧.١٨  ١٠٠.١٤  )سم ( محيط الكتفين   ٦
  ٦..٦  ٩٥.٨١  )سم ( محيط الصدر   ٧
  ٢.٠٥  ٤٣.٩١  )سم ( عرض الكتفين   ٨
  ٢.١٠  ٣٣.٢٧  )سم ( عرض الصدر   ٩
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حليلها عرض عالقات االرتباط بين القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية وت ٢.٤   

  ومناقشتها 
  

  ) ٣( الجدول رقم 
  يوضح مصفوفة االرتباط بين القياسات الجسمية وبعض

  عناصر اللياقة البدنية
  

  ت
  االختبارات          

  القياسات 
ركض 

  متر ٣٠

القفز 
العريض 
  من الثبات

الركض 
المتعرج 

  م٣× م ٤.٨٠

ثني الجذع 
  من الوقوف

الركض 
  م١٠٠٠

  *٠.٣٧  ٠.١٩  *٠.٢٩  ٠.٠٤  ٠.١٢  وزن الجسم  ١
  *٠.٢٥  ٠.٠٣  ٠.١٨  *٠.٤٤  ٠.١٩  الطول الكلي  ٢
  *٠.٢٤  ٠.٠٢  ٠.١٩  ٠.١٨  ٠.١٣  طول الجذع  ٣
  ٠.١٢  ٠.٠٤  ٠.١٤  ٠.١٧  ٠.١٤  طول الذراع  ٤
  *٠.٢١  ٠.٠٢  ٠.١٥  *٠.٢١  ٠.١٥  طول الطرف السفلي  ٥
  ٠.١٩  ٠.١٥  *٠.٢١  ٠.١٥  ٠.٠٩  محيط الكتفين  ٦
  ٠.١١  *٠.٢١  *٠.٢٥  *٠.٢٧-  ٠.١٣  محيط الصدر  ٧
  ٠.٠٩  ٠.١٧  *٠.٢٩  ٠.١١  ٠.١٦  عرض الكتفين  ٨
  *٠.٢٢  *٠.٢٥  *٠.٢٣  *٠.٢٢-  ٠.١١  عرض الصدر  ٩

  
  ٠.٢٠٥=  ٠.٠٥وبأحتمال خطأ )  ٨٨( عند درجة حرية ) ر ( قيمة 
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عرض عالقات االرتباط بين القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية وتحليلها  ٢.٤   
  ومناقشتها

  عرض نتائج عالقة االرتباط بين القياسات الجسمية والسرعة االنتقالية ١.٢.٤     
   
  
  دلت نتائج البحث على ما يأتي)  ٣( من الجدول رقم  
وزن الجسـم والطـول   ( بلغت قيم معامالت االرتباط بين السرعة االنتقالية وكل من  -

لكتفـين  الكلي وطول الجذع مع الرأس وطول الذراع وطول الطرف السفلي ومحيط ا
، ٠.١٤، ٠.١٣، ٠.١٩، ٠.١٢) (ومحيط الصدر وعرض الكتفين وعرض الصـدر  

وهي عالقة ارتباط موجبة غير معنونة وذلك )  ٠.١١، ٠.١٦، ٠.١٣، ٠.٠٩، ٠.١٥
المحتسبة اصغر من القيمة الجدولية، إذ لم تظهر أي عالقـة ارتبـاط   ) ر ( ألن قيم 

النتقالية وهذا يتفق مع دراستي كـاظم  معنوية بين القياسات الجسمية وصفة السرعة ا
الربيعي ومكي محمود حسين، حيث تشير دراستيهما إلى عدم وجود عالقـة ارتبـاط   

  .معنوية بين القياسات الجسمية والسرعة االنتقالية
  

  عرض نتائج عالقة االرتباط بين القياسات الجسمية والقوة المميزة بالسرعة ٢.٢.٤
  تائج البحث على ما يأتيدلت ن)  ٣( من الجدول رقم   

  بلغت قيم معامالت االرتباط بين القوة المميـزة بالسـرعة لعضـالت الـرجلين     
وهي عالقة ارتباط موجبة )  ٠.٢١، ٠.٤٤) ( الطول الكلي، طول الطرف السفلي ( و  

المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية، ويرى الباحثان ان الطول الكلي ) ر ( معنونة ألن قيم 
وطول الطرف السفلي يساعدان على ان يكون مركز ثقل الجسم بعيد نوعاً ما عن للجسم 

األرض وبالتالي فأن زاوية حركة مركز الثقل لألمام تكون اكبر كمـا هـو الحـال مـع     
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المقذوفات كون مسافة الرمي تتأثر إيجابياً ويكون الرمي في اتجاه المركبة األفقية إلى حد 
حيث ثقل الجاذبية األرضية أيضـاً، أمـا   ). ١٨٧: ١(عموديةما اكثر في اتجاه المركبة ال

  فبلغـت قـيم معـامالت االرتبـاط    ) محيط الصـدر وعـرض الصـدر    ( بالنسبة  لـ 
  )-٠.٢٢-، ٠.٢٧  . (  

  
وهي عالقات ارتباط سالبة معنوية فيرى الباحثان ان زيادتهما سـيزيد مـن وزن   

على الجاذبية األرضـية حيـث ان    الجسم وبذلك يتطلب من الطالب بذل قوة اكبر للتغلب
مما يؤثر سلباً على قوة ) ٢:٧٦))(عالقة طردية بين قوة الجاذبية األرضية والوزن((هناك 

  .القفز لألمام
بلغت قيم معامالت االرتباط بين القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين وكل من  

  ) ين، عرض الكتفـين وزن الجسم، وطول الجذع مع الرأس، طول الذراع، محيط الكتف( 
وهي عالقة ارتباط موجبة غير معنوية ألن قيم )  ٠.١١، ٠.١٥، ٠.١٧، ٠.١٨، ٠.٠٤( 
  .المحتسبة اصغر من القيمة الجدولية) ر( 

  عرض نتائج عالقة االرتباط بين القياسات الجسمية والرشاقة ٣.٢.٤
  دلت نتائج البحث على ما يأتي)  ٣( من الجدول رقم       

بلغت قيم معامالت االرتباط لزمن الركض المتعرج بـين الشـواخص    -
وزن الجسم، محيط الكتفين، محيط الصـدر،  ( لقياس الرشاقة وكل من 

، ٠.٢٩، ٠.٢٥، ٠.٢١، ٠.٢٩) ( عرض الكتفـين، عـرض الصـدر   
المحتسـبة  ) ر( وهي عالقات ارتباط موجبة معنوية ألن قـيم  )  ٠.٢٣

الباحثان إن عالقة االرتبـاط الموجبـة   اكبر من القيمة الجدولية ويرى 

                                     
األس  س النظری  ة والعملی  ة ف  ي فعالی ات الع  اب الس  احة والمی  دان للمراح  ل االول  ى لكلی  ات التربی  ة قاس م حس  ن حس  ین،  ١

  .١٩٧٩، جامعة بغداد، الریاضیة
  .١٩٨٤باعة، بغداد، ، دار الحریة للطفیزیاء الریاضة البدنیةطالب ناجي الخفاجي،  ٢
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تعني انه كلما زاد وزن الجسم والمحيطات واألعراض المـذكورة زاد  
الزمن المستغرق في اختبار الرشاقة، وهذا يعني ان هذه الزيادة تـؤثر  
سلباً في اإلنجاز مما ينتج عنه انخفاض السرعة وكذلك انخفاض القدرة 

  .)٣١: ١(على تغيير اتجاهه أو تغيير أوضاعه
الطول الكلـي،  ( أما بالنسبة للعالقة بين زمن اختبار الرشاقة وكل من  -

فقد بلغت ) طول الجذع مع الرأس، طول الذراع، طول الطرف السفلي 
علـى  )  ٠.١٥، ٠.١٤، ٠.١٩، ٠.١٨( قيم معـامالت ارتباطهـا      

المحتسبة ) ر( التوالي وهي عالقات ارتباط موجبة غير معنوية ألن قيم 
  .ر من القيمة الجدوليةاصغ

  عرض نتائج عالقة االرتباط بين القياسات الجسمية والمرونة ٤.٢.٤    
  دلت نتائج البحث على ما يأتي)  ٣( من الجدول رقم        

بلغت قيم معامالت االرتباط بين مرونة العمود الفقري وعضالت الفخذ  -
)  ٠.٢٥، ٠.٢١) ( محيط الصدر وعرض الصـدر  ( الخلفية وكل من 

المحتسبة ) ر( على التوالي، وهي عالقة ارتباط موجبة معنوية لـن قيم 
اكبر من القيمة الجدولية، ويرى الباحثان أن زيادة حجم الصدر ستعمل 
على زيادة تأثير الجاذبية األرضية حيث أن هناك عالقة طرديـة بـين   
وزن الجسم والجاذبية األرضية وان دور حجم الصدر مشابه للمرونـة  

وهي إمكانية الحصول على أقصى مدى ممكن للحركة فـي  (( سلبية ال
المفصل على حساب ومساعدة قوى خارجية تعمل وتساعد علـى أداء             

                                     
  .١٩٨٢، دار الفكر العربي، القاھرة، ١، طاختبارات األداء الحركيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان،  ١
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والمرونة السلبية كما هو معروف اكبر من المرونـة   )١:٢٧٩())الحركة 
  .اإليجابية

لطول وزن الجسم، ا( بلغت قيم معامالت االرتباط بين المرونة وكل من  -
الكلي، طول الجذع مع الرأس، طول الذراع، طول الطـرف السـفلي،   

، ٠.٠٤، ٠.٠٢، ٠.٠٣، ٠.١٩) ( محيط الكتفـين، عـرض الكتفـين    
على التوالي وهي عالقات ارتباط موجبة غير )  ٠.١٧، ٠.١٥، ٠.٠٢

  .المحتسبة اصغر من القيمة الجدولية) ر( معنوية ألن قيم 
  رتباط بين القياسات الجسمية والمطاولةعرض نتائج عالقة اال ٥.٢.٤   

  دلت نتائج البحث على ما يأتي)  ٣( من الجدول رقم      
وزن الجسم، ( بلغت قيم معامالت االرتباط بين زمن المطاولة وكل من  -

الطول الكلي، طول الجذع مع الرأس، طول الطرف السفلي، عـرض  
توالي وهي على ال)  ٠.٢٢، ٠.٢١، ٠.٢٤، ٠.٢٥، ٠.٣٧)  ( الصدر 

المحتسبة اكبر من القيمة الجدوليـة،  ) ر( عالقة ارتباط معنوية ألن قيم 
ويعزو الباحثان ذلك إلى إن زيادة الوزن ستؤثر على المطاولـة حيـث   
يمثل هذا الوزن ثقالً اضافياً على الرياضي مما يؤدي الى حدوث التعب 

ذي يمتـازون  لذلك نرى ان الالعبين ال )٢:١٦٣(الذي يؤثر على المطاولة
وتتميـز عضـالتهم   (( بالمطاولة هم األشخاص الذين يمتازون بالنحافة 

باالنسيابية وقلة الحجم وهي بذلك ال تمثل عبئاً عليهم أثناء المجهود الذي 
  .  )٣:٦٦())يستمر لفترة طويلة

                                     
  .١٩٨٤، مطابع جامعة الموصل، طرق التدریس في مجال التربیة الریاضیةبسطویس احمد وعباس السامرائي،  ١
، رس الة القتھا ببعض عناصر اللیاق ة البدنی ة ل دى العب ي ك رة الق دمبعض القیاسات الجسمیة وعمكي محمود حسین،  ٢

  .١٩٨٩ماجستیر غیر منشورة، الموصل، 
  .١٩٧٨، دار الفكر العربي، القاھرة اللیاقة البدنیة ومكوناتھاكمال عبد الحمید ومحمد صبحي حسنین،  ٣
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ويعزو الباحثان معنوية العالقة بين الطول الكلي وطول الجذع مع الـرأس  
يصاحبه زيادة في الوزن ايضاً مما يؤثر على مطاولـة  إلى ان هذا الطول 

أما عرض الصدر فيجعله يواجه مساحة من الهواء اكبـر مـن   . الرياضي
المساحة التي يواجهها الرياضي ذو الصدر الضيق حيث او مقاومة الهـواء  
قد يكون له دور في إعاقة الالعب أثناء الركض حيث ان مقاومة التيـارات  

: ١(تيار ومسطح المقاومة وشكل الجسم وكثافة الوسـط يتوقف على سرعة ال

١٨١( .  
طـول الـذراع،   ( وبلغت قيم معامالت االرتباط بين المطاولة وكل من  -

، ٠.١٩، ٠.١٢) ( محيط الكتفين ، محيط الصدر، وعـرض الكتفـين   
على التوالي وهي عالقات ارتباط موجبة غير معنويـة  ) ٠.٠٩، ٠.١١

  .من القيمة الجدولية المحتسبة اصغر) ر( ألن قيم 
  االستنتاجات والتوصيات

  :االستنتاجات ١.٥   
  :من خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحثان إلى ما يأتي  

  .عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين السرعة االنتقالية والقياسات الجسمية .١
لكلي وطول وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية بين القوة المميزة بالسرعة والطول ا .٢

  .الطرف السفلي
وجود عالقة ارتباط سالبة معنوية بين القوة المميزة بالسـرعة ومحـيط الصـدر      .٣

  .وعرض الصدر
عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة المميزة بالسرعة ووزن الجسم وطـول    .٤

  .الجذع مع الرأس وطول الذراع ومحيط الكتفين وعرض الكتفين
                                     

، دار )كم  ال عب  د الحمی  د ( ، ترجم  ة یةالمیكانیك  ا الحیوی  ة وط  رق البح  ث العلم  ي للحرك  ات الریاض  جیردھوفم  وث،  ١
  .١٩٧٨المعارف، مصر، 
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ة معنوية عكسية بين الرشـاقة ووزن الجسـم ومحـيط    وجود عالقة ارتباط موجب  .٥
  .الكتفين ومحيط الصدر وعرض الكتفين وعرض الصدر

عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين طول الجسم الكلي وطول الجذع مع الـرأس    .٦
  .وطول الذراع وطول الطرف السفلي

  .وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية بين المرونة ومحيط الصدر وعرضه  .٧
م وجود عالقة ارتباط معنوية بين المرونة ووزن الجسم والطول الكلي وطـول  عد  .٨

الجذع مع الرأس وطول الذراع وطول الطرف السفلي ومحيط الكتفـين وعـرض   
  .الكتفين

وجود عالقة ارتباط موجبة معنوية عكسية بين المطاولـة العامـة ووزن الجسـم      .٩
  .سفلي وعرض الصدروالطول الكلي وطول الجذع مع الرأس وطول الطرف ال

عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين المطاولة العامة وطول الذراع ومحيط الكتفين  .١٠
 .ومحيط الصدر وعرض الكتفين
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  :التوصيات ٢.٥    
  :بناءاً على ما ورد في االستنتاجات يوصي الباحثان بما يأتي  

اً طردياً وعكسياً بمستوى االسترشاد بالقياسات الجسمية  التي لها ارتباطاً معنوي .١
  .عناصر اللياقة البدنية عند انتقاء الطلبة المتقدمين إلى كليات التربية الرياضية

إجراء دراسات مشابهة على الطلبة المتقدمين إلى كليات التربية الرياضية فـي   .٢
  .العراق والدول العربية األخرى مقارنة نتائجها بنتائج البحث

حالي في السنة الرابعة على نفس العينة للوقـوف  إجراء بحث مشابه للبحث ال .٣
على مدى تطور القياسات الجسمية وعالقتها بمستوى التطور الحاصـل فـي   

  .عناصر اللياقة البدنية نفسها
إجراء دراسات مشابهة على الطلبة المتقدمين الى كليـات التربيـة الرياضـية     .٤

  .   وحسب تخصصهم السابق في الفعاليات الرياضية
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  المصادر
، دار المعارف، القاهرة، االختبارات والقياس في التربية الرياضيةإبراهيم سالمه،  •

١٩٨٠.  
  .١٩٨٢، دار الفكر العربي، مصر، بيولوجيا الرياضةابو العال عبد الفتاح،  •
، وكالـة المطبوعـات، الكويـت،    ٤، طاصول البحث العلمي ومناهجهاحمد بدر،  •

١٩٧٨.  
، دار ٣، طالقياس فـي المجـال الرياضـي   علي فهمي البيك، احمد محمد خاطر و •

  .١٩٨٤المعارف، مصر، 
، مصـدر سـبق   األسس العلمية لتدريب السـباحة أسامة كامل وعلي محمد زكي،  •

  .ذكره
، طرق التدريس في مجال التربيـة الرياضـية  بسطويس احمد وعباس السامرائي،  •

  .١٩٨٤مطابع جامعة الموصل، 
عالقة بعض األبعاد القطريـة والمحيطيـة للجسـم    ، تهاني حسن ومحمود شحاته •

، كلية التربية الرياضـية، جامعـة حلـوان،    بمستوى األداء على عارضة التوازن
١٩٨٠.  

عالقة بعض القياسات الجسمية ببعض عناصر اللياقة البدنيـة  ثيالم يونس عالوي،  •
  .١٩٩٠، رسالة   ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل بكرة اليد

، ترجمة الميكانيكا الحيوية وطرق البحث العلمي للحركات الرياضيةموث، جيردهوف •
  .١٩٧٨، دار المعارف، مصر، )كمال عبد الحميد ( 

  .١٩٨٤، دار الحرية للطباعة، بغداد، فيزياء الرياضة البدنيةطالب ناجي الخفاجي،  •
ن األسس النظرية والعملية في فعاليات العاب السـاحة والميـدا  قاسم حسن حسين،  •

  .١٩٧٩، جامعة بغداد، للمراحل األولى لكليات التربية الرياضية
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، دار الكتـب  ١، طعلم التدريب الرياضـي قاسم حسن حسين وعبد علي نصيف،  •
  . ١٩٨٠للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

، مطبعـة  التدريب الرياضي بين النظرية والتطبيققاسم المندالوي، واحمد سعيد،  •
  .   ١٩٧٩عالء، بغداد، 

، دار الفكـر  اللياقة البدنيـة ومكوناتهـا  كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين،  •
  .١٩٧٨العربي، القاهرة 

، ١، طاختبارات األداء الحركـي محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان،  •
  .١٩٨٢دار الفكر العربي، القاهرة، 

  .١٩٨٢، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢، طاختبارات األداء الحركي •
، دار اليازورد للنشر والتوزيـع،  ١، طالطرق اإلحصائيةد صبحي أبو صالح، محم •

  .٢٠٠٠عمان،
، دار الفكر ٢، ط١، جالتقويم والقياس في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسنين،  •

  .١٩٧٩العربي، القاهرة، 
، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،    ٢، ط٢، جالتقويم والقياس في التربية الرياضية •

١٩٧٩  .  
دراسة لتحديد بعض المواصفات الجسمية والنمط المميز ود عبد الفتاح عنان، محم •

، المؤتمر العلمي لبحوث ودراسات التربية الرياضـية، جامعـة   لسباحي المسافات
  . ١٩٨٣حلوان، 

بعض القياسات الجسمية وعالقتها بـبعض عناصـر اللياقـة    مكي محمود حسين،  •
  .  ١٩٨٩ستير غير منشورة، الموصل، ، رسالة ماجالبدنية لدى العبي كرة القدم


